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ACÓRDÃO No:  131/2016 
PROCESSO No: 2015/7130/500130 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.519 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2015/001365 
INTERESSADO: ADECO AGROPECUÁRIA BRASIL LTDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 
RECORRENTE: 

29.388.185-5 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 

 
 
EMENTA  
 
 

ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO. Não se há de exigir o ICMS sobre operações que se encontram 
albergadas pelo benefício fiscal da isenção temporária estatuída pelo Convênio do 
ICMS 54/2012, face à calamidade pública declarada em decreto governamental, em 
decorrência de estiagem que atinge o semi-árido brasileiro. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

A Fazenda Pública Estadual constituiu crédito tributário através do auto de 
infração nº 2015/001365, para reclamar do contribuinte acima qualificado o  ICMS por 
saídas de mercadorias tributadas registradas como não tributadas no exercício de 
2012, conforme se apurou em levantamento comparativo das saídas registradas com o 
documentário emitido - CSRDE. 
 

Anexaram-se aos autos o levantamento CSRDE, demonstrativo do crédito 
tributário, procuração, cópias dos documentos auxiliares – DANFEs, cópias do livro 
registro das saídas, relatório de notas fiscais eletrônicas autorizadas e cópia do 
Convênio do ICMS nº 54/2012. 

 
A autuada foi intimada do auto de infração por ciência direta e, 

tempestivamente e em conformidade à legislação, apresentou impugnação com as 
seguintes alegações: 

 
A exigência fiscal é totalmente descabida, uma vez que as mercadorias, 
objeto da autuação, são beneficiadas pela isenção prevista no Convênio 
do ICMS nº 54/2012 que concedeu isenção do ICMS nas saídas 
interestaduais de rações para animais e de insumos utilizados em sua 
fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com 
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situação de emergência ou de calamidade pública declarada em decreto 
governamental, em decorrência de estiagem que atinge o semiárido 
brasileiro. 
 
O citado Convênio determina que a utilização do benefício conste 
expressamente da nota fiscal de saída com isenção, bem como o 
município de Feira de Santana – BA. 

 
Fez a juntada de procuração, de documento de identificação, do 

levantamento fiscal, cópia do auto de infração e do livro registro de saídas, cópias dos 
DANFEs, cópias das inscrições dos destinatários das mercadorias e um arquivo 
eletrônico com a informação “SPED 001365” e DANFES. 

 
Submetido à apreciação da primeira instância de julgamento o processo foi 

devolvido ao autuante para reanalisar a narrativa e os dispositivos legais dados como 
infringidos, bem como, para se manifestar sobre a impugnação do sujeito passivo. 

 
À fls. 302 o autuante manifestou-se pela improcedência do auto de infração, 

informando que os documentos apresentados às fls. 124/149 comprovam que as notas 
fiscais de saídas de milho estão contempladas pelo Convênio do ICMS nº 54/2012. 

 
Sobreveio a decisão singular em que o julgador da primeira instância aduz 

que: 
 
 

O sujeito passivo está devidamente identificado, a intimação é válida, a 
impugnação tempestiva e apresentada nos termos do art. 20, caput, da 
Lei 1.288/2001; o autuante possui capacidade ativa para a constituição 
do crédito tributário; não há preliminares; 
 
O auto de infração se refere à exigência de ICMS referente saídas de 
mercadorias tributadas registradas como não tributadas no exercício de 
2012; 
 
Analisando os documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica – DANFEs 
de fls. 07/82, constata-se que tais documentos se referem à venda de 
milho em operações interestaduais destinadas à produtores ou à 
indústria de ração animal situados no município de Feira de Santana, no 
Estado da Bahia. Verifica-se, ainda, que em todos os documentos fiscais 
está indicada no campo “informações complementares” a informação de 
que a venda é sem incidência de ICMS conforme Convênio do ICMS 
54/2012; 
 
Desta forma, fica comprovado de que as operações de vendas das 
mercadorias constantes dos documentos fiscais de fls. 07/82 estão 
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amparadas pelo Convênio 54/2012. Portanto, são isentas da incidência 
do ICMS. Inclusive, o próprio autuante manifesta-se nesse sentido. 

 
Trouxe à colação o Convênio supracitado, conheceu da impugnação, deu-lhe 

provimento para julgar IMPROCEDENTE o auto de infração nº 2015/001365, 
absolvendo o sujeito passivo da imputação que lhe faz, no valor de R$ 81.642,78. 

 
Em manifestação às fls.310/314 a Representação Fazendária endossa a 

decisão adotada pelo julgador singular. 
 
Notificado da decisão e da manifestação da REFAZ, o sujeito passivo 

compareceu aos autos pedindo seja a decisão considerada como definitiva e requereu 
a baixa da cobrança com o cancelamento da autuação fiscal e consequente 
arquivamento do auto de infração. 

 
É o relatório. 
 
 

VOTO 
 
 
Vistos, analisados e discutidos. Tratam os autos de reclamação de ICMS por 

saídas de mercadorias tributadas registradas como não tributadas no exercício de 
2012, conforme se apurou em levantamento comparativo das saídas registradas com o 
documentário emitido - CSRDE. 

 
A defesa disse que a exigência fiscal é totalmente descabida, uma vez que 

as mercadorias, objeto da autuação, são beneficiadas pela isenção prevista no 
Convênio do ICMS nº 54/2012 que concedeu isenção do ICMS nas saídas 
interestaduais de rações para animais e de insumos utilizados em sua fabricação, cujos 
destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência ou de 
calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência de estiagem 
que atinge o semiárido brasileiro. Que o citado Convênio determina que para a 
utilização do benefício se faça constar expressamente na nota fiscal de saída com 
isenção, o município de Feira de Santana – BA. 

 
À fls. 302 o autuante manifestou-se pela improcedência do auto de infração, 

informando que os documentos apresentados às fls. 124/149 comprovam que as notas 
fiscais de saídas de milho estão contempladas pelo Convênio do ICMS nº 54/2012 

 
O Julgador disse que os documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica – 

DANFEs de fls. 07/82, se referem à venda de milho em operações interestaduais 
destinadas à produtores ou à indústria de ração animal situados no município de Feira 
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de Santana, no Estado da Bahia. “Verifica-se, ainda, que em todos os documentos 
fiscais está indicada no campo informações complementares a informação de que a 
venda é sem incidência de ICMS conforme Convênio do ICMS 54/2012”. “Desta forma, 
fica comprovado de que as operações de vendas das mercadorias constantes dos 
documentos fiscais de fls. 07/82 estão amparadas pelo Convênio 54/2012. Portanto, 
são isentas da incidência do ICMS. Inclusive, o próprio autuante manifesta-se nesse 
sentido”. 

 
Tem-se, com isso, que o sujeito passivo logrou êxito em afastar a denúncia 

da inicial ao provar que referidas operações encontram-se albergadas pelo benefício 
fiscal da isenção temporária estatuída pelo Convênio do ICMS 54/2012, face à 
calamidade pública declarada em decreto governamental, em decorrência de estiagem 
que atinge o semiárido brasileiro. 

 
Desta forma, forçoso concluir que a cominação imputada ao sujeito passivo é 

indevida por falta de motivação, razão pela qual, pugnamos pela improcedência da 
reclamação. 

 
 

DECISÃO 
 

 

O Conselho de Contribuintes e Recursos julgar o presente processo, decidiu 
em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, para julgar 
improcedente a reclamação tributária constante do auto de infração no 2015/001365 e 
absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 81.642,78 (oitenta e 
um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente ao 
campo 4.11. A representante Fazendária Edilene Míriam de Souza fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rui José 
Diel, Felipe Falcão de Liáma, João Alberto Barbosa Dias, Osmar Defante, José Wagner 
Pio de Santana e Guilherme Trindade Meira Costa. Presidiu a sessão de julgamento 
aos dezessete dias do mês de outubro de 2016, o conselheiro Suzano Lino Marques. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 

em Palmas, TO, aos vinte e três dias do mês de novembro de 2016. 
 

 
 

Suzano Lino Marques 
Presidente 
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Rui José Diel 
Conselheiro relator 


